
RIJKsVLAANDEREN

Grafelijk Vlaanderen maakt deel uit van het West-
Frankenland, zoals ingedeeld bij het Verdrag van 
Verdun en later het Verdrag van Meersen. De grens 
met Francia Orientalis, later met Francia Media en 
(Neder-) Lotharingen  was de Schelde.

De graven van Vlaanderen hebben evenwel gebieden 
onder voogdij kunnen nemen van de keizer van het 
Roomse Rijk en/of van de naburige graven, op 
verschillende wijzen,  geoorloofd of niet. Geografisch 
omvat het gebied
- ten westen van de Schelde, Zeeland;
- De Vier-Ambachten of Axel, Hulst, Boechoute en 
Assenede;
- ten Oosten van de Schelde tot aan de Dender, de landen 
van Aalst,  de heerlijkheid Dendermonde en van Bornem, 
oorspronkelijk van de pagus Brabantia,  die van de 
Schelde tot de Dijle ging. Dit gebied was in 870 
verdeeld in vier graafschappen, twee ten westen en twee 
ten oosten van de Zenne. Eén ten oosten, aanvankelijk 
Ukkel, later Brussel zal afhangen van de graven van 
Leuven, als deel van Haspinga, wat later Brabant zal 
worden.
Reeds vroeg konden de graven van Vlaanderen rechten 
laten gelden in de Cambresis en daar in de 12e eeuw een 
soort protectoraat uitoefenen zonder eigenlijke anne-
xatie. Dit maakte overigens geen deel uit van keizerlijk 
Vlaanderen.

De grens tussen grafelijk Vlaanderen en Lotharingen 
was de Schelde, of van zuid naar noord :
1. Kamerijk, het bisdom;
2. Mark van Valenciennes onder Otto II, gescheiden van 
het volgende door de Haine,
3. Mark van Ename, die twee westelijke graafschappen 
omvatte, namelijk Chièvres en van Biest, later Aalst 
genoemd.
4. Mark van Antwerpen, incl.Taxandrië.
Volgens DeVlaminck (1870) omvatte RijksVlaanderen 
op de linker oever de vijf eilanden Walcheren, Borselen, 
Noord en Zuid-Beveland en Wolfaartsdijk, samen Zee-
land, de Vier Ambachten (Bouchoute, Assenede, Axel en 
Hulst),  het Land van Waas, het Land van Overschelde  
en het ‘nieuw kasteel’ van Gent.

Er zijn nochtans veel onduidelijkheden over de 
Scheldegrens

Bij het Verdrag van Meersen (870) is de Maas wel de 
oostgrens voor Karel de Kale. Omdat evenwel het Rijk 
van Lotharius I op vele plaatsen over de rechter oever 
van de Maas greep, werden de graafschappen bij naam 
vermeld in het Verdrag. De Schelde leek weinig of geen 
uitzonderingen te bevatten,  maar de Saône wel. Voor de 
Rijn werd enkel één uitzondering vermeld ter hoogte van 
Friesland, dat aan Lotharius toekwam (Henze).

Volgens Koch was de zuidgrens van het bisdom Utrecht 
ten zuiden van de Hont, en maakte dan tevens de grens 
uit tussen het West- en Oost-Rijk. Het omvatte dan 
Walcheren,  Beveland en de Vier Ambachten, alsdan 

‘geografisch’ verbonden met West-Friesland en derhalve 
in het Oost-Rijk gelegen.
Door een aantal auteurs wordt gesteld dat een 
‘waterloop’, door enkele aanzien als een arm van de 
Schelde van Gent naar de Hont, zou bestaan hebben,  de 
‘Isabella-stroom (?), zelfs verbonden met de Durme, de 
Burggracht en de Schipgracht. Dit is een geografisch 
twistpunt, waarover geen duidelijkheid bestaat en zelfs 
speculatief lijkt.

Henze  heeft de nieuwe grens ‘na Ribemont’ (880) 
tussen Oost en West uitvoerig besproken. Hij wijst er op 
dat de ‘kerkelijke’  of bisdomsgrenzen hier minder 
worden ge-volgd dan dit het geval was bij het verdrag 
van Verdun. Meldenswaard is dat er andermaal geen 
absolute duide-lijkheid bestaat over de Scheldegrens. 
Alleszins begint de Scheldegrens aan Sincfal, terwijl de 
Westerschelde of Hont toen nog een onbeduidende rivier 
was.  Vermoed wordt dat een landstrook links van De 
Schelde ook door Friesen zou zijn bewoond, wat de 
‘oorsprong’ zou zijn der Vier Ambachten.

Alleszins zijn er dokumenten die duiden op het feit dat 
keizer Otto I en II ‘iets te maken hadden’ met de abdij 
van Gent,  waaraan het ‘graafschap Gent’ en het land van 
Waas waren gehecht. Meest waarschijnlijk lijkt het dat 
deze gebieden bij het Verdrag van Margut (980) naar 
de duitse keizers zijn overgegaan.

Lodewijk de Jonge van Oost-Frankenland verovert 
Lotharingen in 880, wat gevolgd wordt door het 
Verdrag van Ribemont. De  Schelde wordt de grens 
tussen het Oost- en Westrijk. In 911 komt Karel de 
Eenvoudige en verovert Lotharingen. Keizer Hendrik I 
probeert dit te heroveren in 920 maar mislukt. Vijf jaar 
later (925) lukt het hem wel en kan het Verdrag van 
Ribemont laten bevestigen. Lodewijk IV van Overzee 
probeert in 939  Lotharingen te heroveren, waar het dan 
komt tot de 942 Vrede van Visé (942), die Ribemont 
bevestigt.

In die periode had Arnulf I van Vlaanderen een verbond 
met Duitsland, soms ook met Lotharingsche vorsten, 
tegen zijn suzerein. Andermaal probeert koning 
Lotharius van Frankrijk (978) maar mislukt.  Zo komt het 
in 980 tot de Vrede van Margut, waar ‘Belgicae pars 
quae in lite...’. Een duidelijke nieuwe grens zou zijn 
afgesproken, maar waar? Sommigen stellen de 
Burggravenstroom, een ‘mineure’ waterloop lopende van 
Gent naar de Hond.  Men moet toch denken dat door het 
Verdrag van Margut, een gebied aan de linkeroever naar 
het Oost-Rijk kwam.
Er is alleszins een melding in 983 dat keizer Otto II  
‘erelid-erebroeder’ was van abdij van St.Bavo.

Anderzijds is het vrijwel zeker dat van 942 tot 963  Dirk 
II Holland, later opgevolgd door zoon Arnulf van West-
Friesland en vervolgens zoon Dirk III graaf van Gent, 
met het Land van Waas in (achter-)leen van Duitsland, 
door Arnulf I van Vlaanderen,  zonder tussenkomst van 
de koning van Frankrijk.



Hoe kwamen de West-Friese graven aan het graafschap 
Gent? Dit is niet bekend maar er wordt nergens gesteld 
dat deze schoonzoon was van Arnulf I ! Kan hij het zo 
niet gekregen hebben ??

Volgende stellingen komen in de literatuur voor:
1. Het gravenkasteel is oorspronkelijk van de graven van 
Gent. Het kasteel gebouwd door Filip van den Elzas 
bevat enkel het donjon ervan.
2. Wigman is nooit graaf van Gent geweest. De eerste 
was Dirk II van West-Friesland.
3. Hoe kwamen de West-Friese graven aan het 
graafschap Gent? vide infra 
 Karel de Eenvoudige was goed bevriend...
 Dirk II was schoonzoon van Arnulf I van Vla 
(ego cogit)
4. Marken hebben niets te maken met Gent. (Vide infra)
5. Bij Vrede van Margot 980 werd vrijwel zeker 
annexatie van abdij van StBavo beslist :: Land van Waas 
hing daarvan af... Alzo ging vrijwel zeker en deel linker 
oever aan keizer over, incl. kasteel van Gent.

Verder nog, volgensKoch:
Frankrijk heeft nooit aanspraken gehad op Vier- 
Ambachten .
Wel op Land van Waas, dat in burgrafschap Gent lag..
843 Westdeel van Waas : St.Baafs - naar Brabant bij 
Lotharingen.
964 Land van Waas is Frans, vlg franse kanselarij
965 Lotharius betoont interesse voor ‘Land van Waas’.
969 Franse koning begunstigt graaf van West-Friesland 
in streek rond Lens...(Dirk II).
973 Otto II richt marken in
980 Vrede van Margut : aanspraken van OOst-Rijk 
erkend, steunend op West-Friese vazallen.
988 West Friesen vallen in ongenade bij Hugo Capet.
993 Dood van Arnulf de Fries : B IV neemt Noord-Oost 
Vlaanderen = Waas.

In bezitname van Gent en Waas

Bij het overlijden in 993 van Arnulf van Friesland-
Holland zal Boudewijn IV de noord-oostelijke graaf-
schappen, Gent en Waas ‘terug’ in bezit nemen. Hij be-
gint ook met de bouw van burchten in Gent, Oudenaarde 
en Doornik. Tevens doet hij het nodige om goede betrek-
kingen te onderhouden met Frankrijk.

Boudewijn IV heeft in 988 een conflict met west-
Friesland. Arnulf van WestFriesland zou  of Waas als 
leen van Vlaanderen, of het graafschap Gent hebben 
opgeëist.
Bij de dood van Arnulf van WestFriesland in september 
993, sedert 988 ‘graaf van Gent’  , hebben gravin 
Suzanna en zoon Boudewijn IV Gent ‘ingenomen’ en 
stellen de eerste burggraaf  van Gent aan. Vergeten we 
niet dat iets voor 1000 de inrichting der marken 
gebeurde,  waarin noordoost Vlaanderen ook werd 
ondergebracht.

Kamerijk en Valenciennes

Rond het jaar 1000 is het oorlog tussen Boudewijn IV en 
markgraaf Arnulf van Valenciennes, gesteund door bis-
schop Herlinius van Kamerijk. Boudewijn IV zal in 
1006 proberen, mee omdat Arnould van Valenciennes al 

oud is, en omdat Otto van Lotharingen en keizer Otto II 
ook overleden zijn, gebruik te maken van de verwarring, 
om deze beide gebieden in te palmen. De nieuwe keizer 
Hendrik II heeft daarenboven problemen met Polen en 
Bourgondië en moet ook de revolte van zijn schoon-
broer onderdrukken. 

Boudewijn IV sluit een alliantie met Lambert van 
Leuven en neemt Valenciennes gewoon in. Hierop komt 
Hendrik II toch met een leger, samen met Frankrijk en 
Normandië maar slaagt er niet in de stad terug in te 
nemen. Boudewijn IV vernielt dan maar Kamerijk.
Het jaar daarop, 1007, voert Boudewijn IV een expeditie 
uit tegen Kamerijk, maar de koning van Frankrijk is niet 
akkoord. Ook Hendrik II heeft nu een verbond met 
Lambert en komt streken van Vlaanderen verwoesten. 
Hij neemt zelfs het kasteel van Gent in. Boudewijn IV 
moet toegeven en verlaat Valenciennes. Hij kreeg wel 
iets in de plaats van de keizer, maar wat is niet bekend. 
Hierop bindt Hendrik II de Cambresis aan het bisdom 
van Kamerijk, in het kader van zijn bisschoppelijke 
politiek.

Boudewijn IV neemt het kasteel van Valenciennes bij list 
in (1006). Als tegenmaatregel valt Hendrik II 
Vlaanderen aan (1007),  kan in Gent ‘pauseren’! wat er 
op wijst dat hij daar ‘thuis’ is en mogelijks opgevangen 
door Dirk van West-Friesland als heer van het kasteel 
van Gent, als vazal van Duitsland. Boudewijn vraagt 
uiteindelijk om vrede en in 1012 geeft Hendrik II 
Valenciennes aan Boudewijn IV. In 1018 komen daar 
Walcheren en de Vier-Ambachten bij.  Dat hij dit krijgt 
moet ‘samengaan’ met het in ongenade vallen van de 
WestFriezen bij Hendrik. Dirk III was in conflict 
gekomen met de bisschop van Utrecht en zodoende met 
de keizer. 
Dirk van West Friesland had ook het Land van Waas tot 
1018 als burggraaf van Gent. Keizer Hendrik II vraagt 
Godfried van Lotharingen, in 1018 tegen Dirk op te 
trekken maar die werd vermoord. Zo kwamen de West-
Friezen in ongenade en gaf Hendrik II zowel Walcheren 
als de Vier Ambachten dan door aan  Boudewijn IV. De 
overige pagi van Godfried (Ename) gingen naar Herman 
van Verdun, later aan schoonzoon Renier V.

Alsdan voert Hendrik II de drie marken in, met name die 
van Kamerijk/Valencienciennes onder bestuur van de 
bisschop, die van Ename onder bestuur van Herman van 
Ename, en die van Antwerpen onder bestuur van 
Gozelo, broer van de vorige.

Inlijving van Zeeland en Vier Ambachten

Boudewijn IV blijft niettegenstaande de overeenkomst  
Kamerijk steeds belagen en intimideren. Wanneer 
bisschop Arnulf van Valenciennes overlijdt (1012), 
benoemt Hendrik II een zekere Gerard I van Rumigny-
Florennes.
Boudewijn IV blijft evenwel opstandig maar kan toch 
van de keizer gedaan krijgen dat hij Walcheren 
(Zeeland) en het gebied van de ‘Vier Ambachten’ onder 
zijn hoede krijgt.
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Verwerving van Valenciennes

In 1012 herstelt Hendrik II ook de hertogtitel in Neder-
Lotharingen en benoemt Gozelo van Ardennen, reeds 
markgraaf van Antwerpen, tot hertog van Neder-Lotha-
ringen.
Enkele jaren later (1015) breekt de opstand op van 
Reginald en Lambert uit tegen de keizer, maar ze 
worden verslagen in de Slag van Florennes. Boudewijn 
IV hield zich echter neutraal, en krijgt als beloning 
Valenciennes, of een groot deel van het markiezaat. Dit 
wordt bevestigd op de landdag van Nijmegen.

Graaf Boudewijn vond evenwel dat Gent er ook bij 
moest en nam het in. Hij stelt een burggraaf aan : 
Lambert, later zoon Folcard.

Het ‘verlies’ van het land van Waas door de inname en 
latere belening aan Boudewijn IV kan enigszins een 
belangrijke reden zijn geweest om aan de rechteroever 
van de Schelde en er juist tegenover de mark van 
Antwerpen in te richten. Ook denken sommigen dat de 
burcht van Gent en wellicht ook het Land van Waas in 
deze mark werden geplaatst.

Hiermede niet akkoord komt in 1019-1020 Hendrik II 
andermaal  met een leger naar Vlaanderen, maar mislukt 
in zijn opzet. Boudewijn IV bouwt dan de omwalling 
rond het kasteel.
De markgraaf van Antwerpen, Herman van Ename, 
wordt in 1020 monnik en geeft Ename door aan zijn 
schoonzoon Renier V. Boudewijn IV is hiermede niet 
opgezet en  neemt en vernielt Ename.
De geschiedenis herhaalt zich: De keizer beleent dan de 
graaf van Vlaanderen met Walcheren en Beveland. De 
Vier Ambachten hoorde bij de burcht van Gent, en werd 
dus niet opgeëist door de graven van Vlaanderen. In 
1029 is er een eerste melding van Land van Waas als 
deel van het Burggraafschap Gent.

Tijdens de jaren 1030-1050 doet Boudewijn V soms mee 
in opstand met Lotharingsche vorsten tegen de keizer. In 
1056 (1076?) wordt een vrede bezegeld in de Landdag 
van Keulen. Hierbij gebeurde een verzoening tussen 
keizer en Holland enerzijds en tussen keizer en 
Boudewijn V anderzijds.  Laatstgenoemde wordt beleend 
met Keizerlijk Vlaanderen, incl. Land van Waas, une 
ancienne dépendance du comté de Gand..

ZEEUWSE EILANDEN
972 Otto II geeft Walcheren als bruidsgift aan Theophanu
976 Otto II bevestigt  goederenn van St.Baafs in Wal-cheren, 
Beveland, e .a.
977 Otto II bevestigt ‘tienden’ van St.Baafs abdij
1003 Hendrik II bevestigt alles opnieuw.
1007 Boudewijn IV krijgt de Zeeuwse eilanden in leen van de 
keizer, ontnomen aan de Hollandse graven.
1053 Robert de Fries verovert Vlaanderen (Kassel) en geeft 
Zeeland in achterleen aan graven van Holland, stiefzoon, later 
in rechtstreekse leen van keizer aan Vlaanderen.

Tussenperiode

Om onbekende redenen is de keizer blijkbaar verplicht 
in 1020 terug naar Vlaanderen te komen, waarbij hij 
andermaal Gent inneemt. Inmiddels heeft Renier zich 
verzoent met de keizer en trouwt hij met Mathilde, de 

dochter van de markies van Ename. Dan rijst er vermoe-
delijk een conflict tussen Vlaanderen en Henegouwen, 
precies over Valenciennes.

De dood van keizer Hendrik II in 1024 lokt successie-
problemen op evenals een burgeroorlog en opstand in 
Lotharingen. Verschillende graven, zoals Gozelo, nu 
sinds 1023 ook graaf van Lothier, weigeren de opvolger 
Konraad II te erkennen. Boudewijn roert zich andermaal 
in Kamerijk en bouwt er zelfs een kasteel. 
Zoon Boudewijn V gaat een ‘diplomatisch’  huwelijk 
aan, met de dochter van de koning van Frankrijk. De 
zoon wordt opstandig tegen zijn vader precies in 
verband met Kamerijk, maar de plooien worden glad 
gestreken. Uiteindelijk gaat Kamerijk dus niet naar 
Vlaanderen.

Annexatie van Zuid-Mark van Ename

Reginald V was er in geslaagd om Ename bij Hene-
gouwen te krijgen via een huwelijk. Hierop nam Herman 
van Ename ontslag en keizer Koenraad ging akkoord, 
zodat Boudewijn afgunstig werd. Zelf bouwt hij dan een 
kasteel aan de overkant van Ename, in Oudenaarde en in 
1033 neemt Boudewijn het kasteel van Ename in. De 
keizer komt andermaal met een leger, maar moet 
uiteindelijk toch Ename aan Boudewijn IV laten.

Boudewijn IV overlijdt in 1035 en wordt opgevolgd 
door zijn zoon Boudewijn V. Onderhandelingen met de 
keizer leiden ertoe dat Ename onder Renier V blijft 
evenals het markiezaat, maar het zuidelijk deel, met 
name het graafschap Chièvres, wordt aan Vlaanderen 
toegewezen.

Verbeterde Betrekkingen met de keizer

In 1043 wordt Godfried met de Baard na zijn verzoe-
ning in ere hersteld en wordt hij hertog van Opper-
Lotha-ringen. Kort daarop overlijdt Gozelo,  hertog van 
Neder-Lotharingen. Het markiezaat van Ename wordt nu 
toegewezen aan Boudewijn V.

Tegen de zin van Godfried wordt Frederik van 
Luxemburg in Neder-Lotharingen benoemd. De eerste 
komt in opstand en weet zowel Boudewijn V als Dirk 
IV van Holland te betrekken in zijn strijd tegen de 
keizer van Duitsland. Ook sluit Boudewijn een akkoord 
met Henegouwen (Renier).

Boudewijn V volgt nu eerst een diplomatische koers. Hij 
kan een alliantie sluiten met de koning van Frankrijk. 
Gesprekken met Herman van Henegouwen leiden 
eveneens tot een verbond en diens erkenning van 
Boudewijn V voor Antwerpen.  Om Dirk IV van Holland 
enigszins te steunen in zijn strijd tegen Utrecht sluiten 
zij samen ook een verbond.
Hierop volgt de voorbereiding van Frankrijk om Aken 
aan te vallen, maar omdat de schoonvader van de keizer, 
Godfried van Anjou vanuit Italië terugkeert naar 
Frankrijk, en Frankrijk dreigt aan te vallen, wordt de 
tocht afgeblazen. Dirk IV valt wel Utrecht binnen, maar 
moet inbinden omdat de keizer hem aanvalt.

De keizer komt zelf naar Antwerpen, na zijn expeditie 
tegen Dirk IV van Holland. Hij wenst vooral Vlaanderen 
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CHRONOLOGIE van RIJKSVLAANDEREN

 1007 Mislukking om Kamerijk
 1012 Acquisitie van Zeeland/Walcheren en Vier Ambachten
 1015 Landdag van Nijmegen : keizer geeft Valenciennes (groot deel van Markgraafschap)
 1035 Zuidelijk deel van markgraafschap Ename (Chièvres) naar Vlaanderen
 1045  Markiezaat Antwerpen aan Boudewijn V, ‘protectoraat’
 1048 Herman van Ename geeft de rest van het markgraafschap Ename (graafschap Biest)
 1048 Valenciennes en Chièvres naar Henegouwen
 1050 Deel Brabant tussen Schelde en Dender naar Vlaanderen
 1050 Markgraafschap Antwerpen aan Neder-Lotharingen (Frederik van Luxemburg)
 1051 Huwelijk Richilde van Henegouwen en Boudewijn VI :: Henegouwen †† Vlaanderen
 1056 Hendrik IV bevestigt Zeeland, Vier Ambachten, Brabant (ts.Schelde-Dender) en land van Bornem

als bondgenoot zowel tegen Holland als tegen Godfried 
met de Baard, zodat hij Antwerpen aan Boudewijn VI 
geeft, als een soort protectoraat, maar dus niet in 
annexatie.

De zoon van Renier,  Herman van Ename wenst evenwel 
neutraal te blijven. Hij was gehuwd met Richilde van 
Egisheim in den Elzas. In 1048 evenwel geeft Herman 
‘de rest’  van de Mark van Ename aan Boudewijn, dit is 
het graafschap Biest, ten noordoosten van de Schelde en 
Dender. Boudewijn geeft Valenciennes in de plaats en 
Zuid-Ename (Chièvres) aan Herman.  
Boudewijn valt dan Nijmegen aan, terwijl Dirk IV van 
Holland zijn slag verliest te Vlaardingen, waar hij ook 
sneuvelt. Tegelijkertijd viel Godfried Verdun en Luik 
aan. De keizer gaat de coalitiepartners één voor één 
aanvallen. Godfried onderwerpt zich onmiddelijk, zodat 
Boudewijn V er alleen voor staat. Na een beleg en ver-
woesting in Vlaanderen geeft hij toe en moet Antwerpen 
teruggeven.

In 1050 is het opnieuw en om onbekende redenen 
oorlog. Keizer Hendrik III valt andermaal Vlaanderen 
aan. Het komt tot een beleg van Valenciennes. Ander-
maal wordt een akkoord gesloten waarbij Boudewijn een 
deel van Brabant krijgt, tussen Schelde en Dender 
(markgraafschap van Ename?) terwijl het markiezaat 
van Antwerpen naar Frederik van Luxemburg gaat.

Het aanpalend Henegouwen

Graaf Herman van Henegouwen overlijdt in 1051. 
Boudewijn is snel ter plaatse en laat Weduwe Richilde 
huwen met zijn zoon Boudewijn VI. Dit is een goede  
manier om Henegouwen te krijgen, maar Richilde is op 
haar hoede. Er wordt afgesproken dat Boudewijn als ‘I’ 
van Henegouwen zal regeren, terwijl de kinderen uit 
haar eerste huwelijk onterfd worden.  Een gebied van 
Schelde tot in het oosten aan de Samber, ten zuid-oosten 
aan de Fagnes tussen Samber en Maas, en ten noord-
oosten tot  in Hal in het vroegere graafschap in het zuid-
oosten van Brabant komt zo in principe bij Vlaanderen.

Deze afspraken werden gemaakt zonder er de keizer bij 
te betrekken, zowel voor het huwelijk als voor de 
eigenlijke bezetting,  met als gevolg dat de keizer met 
een leger komt opzetten (1054). De legers vinden elkaar 
te Maing, nabij Valenciennes. De slag wordt ontweken 
maar de legers verwoesten andermaal gebieden in 
Vlaanderen. De keizer komt dan met zijn leger naar 

Rijsel en de Slag van Phalempie bij Rijsel wordt 
uitgevochten, waarbij Boudewijn verliest. 

Bij gesprekken in Doornik buigt Boudewijn niet, zodat 
Boudewijn VI/I Henegouwen behoudt.
Het jaar daarop sluit hij een verbond met Godfried met 
de Baard. Boudewijn wil Antwerpen terug en slaat het 
beleg van het kasteel aldaar, maar moet wijken zodat 
Antwerpen niet bij Vlaanderen komt.
De opvolger van Hendrik III in 1056 roept alle partijen 
bijeen op de Landdag van Aken. Er wordt beslist dat 
Boudewijn VI Henegouwen mag behouden,  en 
Boudewijn V wordt bevestigd als baas in Zeeland ten 
Westen van de Schelde, van de Vier Ambachten, van het 
deel van Brabant tussen Schelde en Dender en van het 
Land van Bornem.

De Vier Ambachten

De Vier Ambachten vormden een bestuursdistrict, ge-
naamd naar de vier hoofdplaatsen,  Hulst, Axel, 
Assenede en Boechoute. Veel over het ontstaan van de 
Vier Am-bachten ligt in het duister. Zij bestonden 
evenals Zeeland uit talrijke eilanden gescheiden - 
waarschijnlijk eerder gebieden die boven het moeras-
water uitstaken - door ondiepe stromen,  kreken en 
waterlopen. 
Mogelijks werd dit gebied reeds beleend aan de viking 
Harald (841) want het volgend jaar is er sprake van een 
einde aan de samenwerking tussen Lotharius en Harald, 
die kort daarop overleed.
De geografische scheiding tussen de Vier Ambachten en 
Zeeland-bewesten de Schelde dateert van rond 838, 
wanneer een stormvloed een verbinding maakte tussen 
de toen smalle Westerschelde en de Honte. De Honte 
was een veenrivier die naar het Oosten stroomde en 
ontsprong aan de oostzijde van een dekzandrug,  zich 
uitstrekkend langs het huidige Grauw in noordoostelijke 
richting. De nieuwe waterverbinding werd nog dieper na 
de stormvloed van 1014.
De Vier Ambachten vielen bij de verdeling van het Rijk 
van Karel de Grote met heel Friesland ten deel aan 
Lotharius, hoewel ze op de linkeroever van de Schelde 
waren gelegen. Bij de verdeling van het Rijk door Karel 
de Kale en zijn oom in 870 bevonden West Friesland 
met Zeeland en de Vier Ambachten zich in het deel van 
Karel de Kale. 

De toevoeging van de VierAmbachten aan het Mid-
denRijk is vermoedelijk in verband te brengen met de 
ontwikkeling van het bisdom Utrecht, dat aansloot op 
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het bisdom Noyons-Doornik. Dit laatste strekte zich uit 
tot de zandstrook die zich in oost-west richting uitstrekt 
ten zuiden van het Zeeuws-Vlaamse deel van de 
hedendaagse rijksgrens Nederland-België. Het huidige 
West Zeeuws-Vlaanderen hoorde toe aan het bisdom 
Doornik. Dit gebied was overigens meer dan een eeuw, 
vanaf de 8e eeuw, en rond Aardenburg zelfs vanaf de 7e 
eeuw,  bewoond. Het bisdom Utrecht heeft dit vacuum 
vlug opgevuld (Stuij).

De leenmannen worden steeds meer onafhankelijk van 
dit Rijk, vooral door hun strijd tegen de Vikings.
Vlaanderen breidde zich steeds verder uit. De graaf van 
Vlaanderen ontving van Frankrijk zowel als van het 
Oost-Rijk gehele streken in leen. De graven van West-
Friesland, later van Holland wisten zich een rijk te 
stichten, niettegenstaande de tegenwerking van de 
bisschop van Utrecht en van de keizer. Dat rijk kwam tot 
stand na hevige strijd vooral met behulp van de Vlaamse 
graaf, Robrecht de Fries.

Het ziet er naar uit dat na de belening van Boudewijn IV 
door keizer Hendrik II met Walcheren in 1012, de Vier 
Ambachten konden worden losgekoppeld van Zeeland 
en onder rechtstreeks gezag werden geplaatst van de 
burggraaf van Gent en dus definitief hoorden bij het 
graafschap Vlaanderen. In 1018 beleende de keizer de 
graaf van Vlaanderen met de Vier Ambachten en 
Zeeland-bewesten de Schelde. Graaf Robrecht de Fries 
stond als achter-leenman van Vlaanderen de Zeeuwse 
eilanden af aan zijn stiefzoon, Dirk van Holland. Deze 
noemde zichzelf de eerste graaf van Holland vanaf 1083.  
Deze schenking van Zeeland werd later voor de graaf 
van Vlaanderen de oorzaak van vele oorlogen. Holland 
poogde zich te onttrekken aan de suzereiniteit van 
Vlaanderen en zocht hiervoor steun bij zijn leenheer,  de 
keizer.

Op het einde van de 12e eeuw waren de Vier 
Ambachten  een wat onduidelijk grensgebied met tal 
van parochies en enkele stedelijke nederzettingen. Zowel 
de graven van Holland als van Vlaanderen maakten 
aanspraak op het grensgebied en soms werd hierom 
gevochten. Uiteindelijk werd de Wester-Schelde als 
grens erkent.
In het gebied van de graaf van Vlaanderen bestond een 
indeling in vier gebieden met een door de graaf 
verleende eigen rechts- en bestuursbevoegdheden. In 
oude docu-menten duikt het begrip de Vier Ambachten 
voor het eerst in 1217 op. In het latijn: ‘Quator officiis’. 
Officiis betekent "dienst of ambt. De term ‘ambacht’ 
stond in Zeeland en West en Noord-Vlaanderen voor de 
aanduiding van een district.
Er zijn tal van oude kaarten van het gebied,  en hoewel 
de grenzen niet echt duidelijk zijn kunnen we zeggen dat 
de Vier Ambachten ruwweg werden begrensd in het 
oosten door de gemeente Hulst en in het westen door 
Biervliet.
Naar het zuiden moeten we denken aan Wachtebeke, 
Assenede, Boekhoute en Eeklo. Noordelijk vormde de 
Honte de grens. In dat gebied waren vier hoofdplaatsen 
die tevens de naam vormden van het Ambacht: Hulst, 
Axel, Assenede en Boekhoute. Elk Ambacht was toen 
een eigen rechts- en bestuursgebied onder de graven van 
Vlaanderen. In 1242 werd voor de Vier Ambachten een 
samenwerkingsverband ingesteld. De Vier Ambachten 

verkregen in 1242 een keure. De burggraaf van Gent 
oefende zekere nog tot 1242 de criminele rechtsspraak 
uit. 

Vlaanderen deed zijn aanspraken op Zeeland gelden en 
bestreed de aanspraken van Holland op keizerlijk Vlaan-
deren, bestaande uit de Vier Ambachten, het land van 
Waas, Dendermonde, Bornem en Geeraardsbergen. Na 
herhaalde bloedige oorlogen gespreid over een 150 
jaren, kwam op 6 maart 1323 een verdrag (Lodewijk I 
van Nevers) tussen beide graafschappen tot stand.
Vlaanderen deed afstand van alle rechten op Zeeland-
bewesten de Schelde. Holland zag af van alle aanspraken 
op het overige Rijks-Vlaaanderen. De Vier Ambachten 
waren nu definitief van Zeeland gescheiden. Een band 
met Zeeland en de rest van Holland werd wel kerkelijk 
behouden, door onderhorigheid aan het bisdom Utrecht.
De regerende gravin,  Johanna van Constantinopel 
verleent aan de Vier Ambachten de "Keure",  rechten en 
vrijheden aan de burgers. Het regelde de lokale en 
regionale samenleving en het rechtsbeding. Het waren 
belangrijke documenten en die dienden natuurlijk goed 
bewaard te worden. De stukken werden opgeborgen in 
een grote eikenhouten kist,  een couffre, die was 
afgesloten met vier sleutels. Elk ambacht kreeg één 
sleutel. De documenten konden alleen worden ingezien 
en aangevuld als de vier sleutelhouders aanwezig waren. 
De "couffre" werd ook jaarlijks in een ander ambacht 
bewaard. De overdracht ging met veel ceremonieel 
gepaard en dan werd de inhoud van de couffre door alle 
belanghebbenden nauwkeurig nagekeken..

In 1261 droeg Margareta van Constantinopel dit over 
aan de baljuw. Ten laatste in 1305 werd het baljuwschap 
van Gent opgesplitst in vier afzonderlijke entiteiten, 
waarvan de VierAmbachten een afzonderlijk bajuwschap 
werd. Karel de Stoute geeft in het kader van zijn ver-
pachtings-politiek twee baljuwschappen ingesteld. Het 
westelijk deel kwam onder de baljuw van Axel en het 
oostelijk onder de baljuw van Hulst. 
Tijdens de stormvloed van 1488 brak de zee in de am-
bachten Assenede en Boekhoute. Daardoor werd het 
Kwartier van Terneuzen afgesplitst, met een eigen 
schepenbank in 1563 (B.Augustyn). In 1477 werd door 
Maria van Bourgondië een zgn. Groot Privilege 
verleend. 
Bij de Vrede van Münster (1648) werden de Vier Am-
bachten aan de republiek der Zeven Provinciën afgestaan 
en onder de naam van Staats-Vlaanderen als ‘over-
wonnen’ land bestuurd.
(vrijnaar
http://www.antwerpennoord.be/schorren/nederlands/
hontenisse_nl.html 
en  www.historiephilippine.nl/keuregeschied.htm)

Heerlijkheden

De gebieden ‘verworven’ in RijksVlaanderen, beter ge-
steld het toenmalige Brabant waren al ‘ingedeeld’ in 
heerlijkheden, onafhankelijk als allodia van de keizer 
van het Oostrijk.  Ze kwamen nu in het bezit van de graaf 
van Vlaanderen.  Hij gaf ze telkens in leen aan de 
toenmalige ‘heren’. Enkel voor de Vier-Ambachten was 
dit niet het geval. Walcheren en de naburige eilanden 
werden verder in leen gegeven aan de graaf van Holland.
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Er waren hoofdzakelijk vier grote heerlijkheden, met 
name Aalst, Bornem, Dendermonde en Pamele. Volgens 
Koch moeten hierbij een aantal andere bijgerekend 
worden, zoals Zottegem, Gavere, Boelare en Oude-
naarde.

Een kasselrij verschilt in wezen van een grote heer-
lijkheid,  die Koch dan eerder een ‘kastellenij’ noemt. 
Voorbeeld hiervan noet hij de grafelijke heerlijkheid van 
Oudenaarde waar geen schepenbank. Ook de territoriale 
begrenzing was niet altijd scherp.

Na zijn inpalming van West-Brabant bezat de graaf van 
Vlaanderen zo weinig grond, dat hij deze door koop of 
ruiling moest verwerven. Dit moet blijken uit de her-
komst van giften die de graven van Vlaanderen voor 
1165, wanneer ze heren werden van Aalst, deden aan 
abdijen (Koch):
- aan de abdij van Ename tienden en grond in het land 
van Aalst;
- aan de abdijen van Drongen en Hasnon landgoederen 
te Velzeke, die hij had bekomen in ruiling met de abdij 
van St.Vanne;
- aan de abdij van Dikkelvenne een goed te Hunnegem 
aangekocht van een zekere Gerard,  de stichter van 
Geeraardsbergen;
- aan de abdij van Affligem in 1127 een goed te Malsen, 
verkregen door ruiling met het kapittel van St.Donaas te 
Brugge;
- aan de abdij van Ninove in 11421 van een tiende te 
Herlinkhove, verkregen uit een goedenruil met de abdij 
van St.Amands.

Wielant onderscheidt rond 1500 binnen RijksVlaan- 
deren twee zelfstandige territoria, die volgens hem 
het tweede en derde deel van Vlaanderen uitmaken: 
Rijks-Vlaanderen bestond uit een feodaal deel, 
leen-plichtig aan de duitse keizer, en een allodiaal 
deel,  het zogenaamde Eigendom. Het feodale deel 
bestond uit het Land van Aalst, de Vier Ambachten 
en het Land van Waas, terwijl Bornem, Dender-
monde, het Eygendom uitmaakten. Dit Eygendom 
hadden de graven van Vlaanderen via erfelijke weg 
of koop verkregen van de oorspronkelijke allodiale 
bezitters, de burggraven van Gent,  en de heren van 
Dendermonde, waar de graaf dus als suzerein en 
soeverein heerste. Dit vreemd historisch fenomeen 
stelde de heren van de heerlijkheden Dendermonde, 
Geeraardsbergen en Bornem eigenlijk boven de 
graven van en zelfs gelijk aan koningen.

Rijksvlaanderen wordt in 1050 onderverdeeld in vier 
heerlijkheden en niet in kasteleinen zoals het eigenlijke 
graafschap. De heerlijkheid Bornem wordt toever-
trouwd aan de burggraaf van Gent, voogd van St.Pieter. 
Een Folchard wordt gemeld rond 1050.  Zij zijn heer van 
Bornem tot 1250, wanneer een Hugues dit land verkoopt 
aan Margareta van Constantinopel.

De heerlijkheid Dendermonde strekte zich uit aan 
beide zijden van de Schelde. De voogden van St.Bavo te 
Gent werden belast met het bestuur ervan. Een zekere 
Reingotus de Theneremunda was de eerste voogd van 
St.Bavo die wordt herkend als heer van Dendermonde en 
wordt vermeld van 1087 tot 1094. In 1108 vinden we 

melding van Adelwidis, weduwe van Remigius, heer van 
Dendermonde vanaf 1122 en vervolgens van Daniel als 
nieuwe heer, eveneens voogd van St.Bavo.
Op het einde van de 12e eeuw huwt de erfgename van de 
heerlijkheid, Mathilde, de heer van Bethune,  waarbij dan 
de heerlijkheid en de voogdij naar hem overgaat. 
Wanneer de volgende erfgename van het huis van 
Bethune huwt met Gwijde van Dampierre gaat dus alles 
over naar de graaf van Vlaaanderen.

De heerlijkheid Aalst was vermoedelijk de grootste. Zij 
werd door de graaf van Vlaanderen toevertrouwd aan de 
voogden van de abdij van St.Pieter, die overigens de 
voogdij had over hun gronden ten westen van de 
Schelde. Vanaf 941 wordt een Boudewijn (m962) en een 
Raoul (m994-995) gemeld. Deze voogden waren 
vermoedelijk familie van de heren van Aalst. In 1084 
duikt een andere Raoul op, die vermoedelijk de eerste 
eigen-lijke heer van Aalst was. Het is vrijwel zeker dat 
hij gehuwd was met een zus van Olgiva, de echtgenote 
van Boudewijn IV, Gisela van Luxemburg.  Zijn zoon 
Boudewijn volgt hem op en wordt voor het eerst 
vermeld in 1065. Hij had nog twee broers, Raoul en 
Gilbert.
Wanneer Robrecht de Fries als graaf aantreedt gaf hij 
aan de heren van Aalst ook de heerlijkheid van Waas.

De heerlijkheid van Pamele ‘tussen Marke en Ronne’ 
werd toevertrouwd aan de bevelhebber van het graven-
kasteel van Oudenaarde. Hij werd ook voogd van de 
abdij van Ename, gebouwd op de ruine van het 
voormalig kasteel van Ename (Dhondt-Stevens). Hun 
genealogie is gekend.

 1. Land van Bornem

Het Land van Bornem is als zelfstandige heerlijkheid 
tot stand gekomen in de periode der Noormannen (9de 
eeuw). Het oprichten van de ronde toren en de bijbeho-
rende gebouwen op de plaats waar nu het kasteel van 
Bornem staat, is terug te brengen tot die tijd.  Het lag aan 
de Schelde, die toen nog haar oude loop volgde, vlakbij 
de samenvloeiïng met de Rupel en de Durme.
In 910 werd het Land van Bornem, samen met 
Mechelen, door Karel III de Eenvoudige, Koning van 
West-Frankenrijk, aan de bisschoppelijke kerk van Luik 
geschonken. Later werd het te leen gegeven aan de 
graven van Vlaanderen. In 1057 kwam het definitief 
onder Vlaanderen door een overeenkomst gesloten door 
Boudewijn V op een Rijksdag te Keulen.

In de 10e eeuw werd het land van Dendermonde 
herverdeeld en werd Mariekerke aan het Land van 
Bornem toegevoegd onder het beheer van de Heren van 
Bornem.

De eerste Heer van Bornem met die naam is 
Lambrecht,  die in 1007 ook kastelein van Gent werd. 
Vanaf 1088 zal Wenemaar, één der opvolgers en ridder 
van de Orde der Tempeliers, het Land van Bornem  
ontwikkelen. De schenkingsakte (1100) van zijn hand is 
één der voor-naamste akten voor de gemeente, door de 
toegestane vrijheden,  giften en de toelating om het hier 
verblijvende kapittel van kanunniken, verbonden aan de 
kerk van  Bornem, tot abdij te verheffen. 
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Les terres de Débat

Deze naam werd gegeven aan een gebied tussen het 
graafschap Henegouwen en Vlaanderen, en wel op de 
rechter oever van de Schelde. Het maakte eigenlijk 
deel uit van het Land van Aalst. Over het bezit ervan 
werd meer dan een eeuw geredetwist zonder dat men 
tot een werkelijke oplossing kwam.
Volgens een brief van Gwijde van Dampierre in april 
1294 omvatte het twee burchten, Flobecq en Lessines 
evenals een belangrijk aantal dorpen in de omgeving.

Ingevolge de twee huwelijken van Margareta van 
Constantinopel ontstonden de twisten tussen de 
Dampierre’s en de Avesnes. Lodewijk IX sprak hier-
over de ‘Dit de Péronne’  uit. Hierbij kwam Vlaan-
deren aan de Dampierre’s, inclusief het Rijksgoed 
tussen de Schelde en de Dender. De uitspraak werd 
niet ten volle aanvaard door de Avesnes. Zij wilden 
absoluut dit laatste deel voor zich.

Keizer Rudolf van Habsburg  heeft na lang aarzelen al 
zijn vlaamse lenen in 1279 aan Jan II van Hene-
gouwen overgedragen. Alleszins maakten zij vroeger 
deel uit van keizerlijk Vlaanderen. Alle betrokken 
steden werden gevraagd Gwijde niet meer te 
erkennen. Wanneer Aalst en Geeraardsbergen dit wei-
gerden werden ze in de Rijksban geslagen (24 
november 1282).

Alsdan was Jan Ber van Oudenaerde, zoon van 
Arnould IV, heer van deze gebieden. Hij was hiervoor 
beleend door Margareta van Constantinopel.
Jan van Oudenaerde was de enige vlaming die gevolg 
gaf aan het bevel van de keizer en bracht leenhulde 
aan Jan van Henegouwen. Dit was evenwel moeilijk 
voor de lenen die hij had van Vlaanderen. Zowel Jan 
van Oudenaerde als Jan van Henegouwen wisten niet 
dui-delijk welke domeinen van de onderscheiden leen-
heren waren.  Een arbitrage (1282) bracht een ondui-
delijk antwoord dat enkel wees op het grillig patroon 
der onderscheiden bezittingen.

Toch brak enige tijd nadien Jan van Oudenaerde 
volledig met Vlaanderen en sloot een verbond met Jan 
van Avesnes, waarbij gesteld werd dat Flobecq en 
Lessines bij Henegouwen hoorden. Ook viel hij de 
baljuw van Geeraardsbergen aan omdat die was trouw 
gebleven aan Vlaanderen. De graaf van Vlaanderen 
stelde onmiddelijk orde op zaken en liet hem gevan-
gen nemen. Kort daarop onderwierp Jan van Oude-
naerde zich.
In 1288 kwam hij echter hierop terug en bracht leen-
hulde aan Jan van Avesnes. Dit bleef evenwel zonder 
practisch gevolg daar Gwijde inmiddels gans het 
gebied had bezet. Jan  van Oudenaerde overleed rond 
1292.
Zijn successie gaf aanleiding tot een twist tussen we-
duwe Mahaut en zoon Arnould over het weduwegoed, 
maar Gwijde van Vlaanderen legde een beslissing op 
(1297).
Na de Guldensporenslag kwam een leger uit Hene-
gouwen Lessines innemen (december 1302) en 
Arnould werd enkele dagen later onthoofd te 
Valenciennes. Henegouwen palmde het ganse gebied 
zonder meer in.

In 1310 kwamen Robrecht van Bethune en Willem III 
van Henegouwen samen en legden hun geschil voor 
aan een nieuwe arbitrage. Robrecht ging akkoord met 
hun beslissing maar Willem weigerde en vroeg be-
denktijd, maar keurde dit uiteindelijk nooit goed. Hij 
verkreeg wel van keizer Lodewijk van Beieren, zijn 
schoonzoon, de investituur voor dit gebied.
Op 6 maart 1323 werd een definitief akkoord gesloten 
waabij Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 
het keizerlijk goed verkreeg, mits een nieuwe arbitra-
ge, die evenmin tot een beslissing kwam (of durfde 
komen).
Guillaume van Mortagne was gehuwd met Isabeau 
van Oudenaerde.  Hij kreeg al deze gebieden in leen, 
maar wenste die te verkopen aan Willem van Hene-
gouwen. Lodewijk van Male kwam evenwel tussen en 
nam de goederen zelf in beslag (1351).
In 1368 erkende Albrecht van Beieren dat dit gebied 

Zijn opvolgers Seger I en Seger II, eveneens ridders van 
de Orde der Tempeliers, hebben ook veel interesse voor  
hun domein en verblijven te Bornem. Zij zijn begraven 
in de Romaanse crypte (Krochtkapel) van de kerk van 
Bornem. Van Seger II zijn daar in 1978 restanten van 
zijn grafzerk teruggevonden. Van de opvolgers verleent 
Hugo I in 1228 zekere vrijheden aan de inwoners van 
Mariekerke en van dit ogenblik af spreekt men over :"de 
Stadt, Poorte ende Vrijheit van Sinte Marie..."

In 1250 verkoopt Hugo II de heerlijkheid aan Margareta 
van Constantinopel en komt het Land van Bornem 
rechtstreeks onder de graven van Vlaanderen.
Historische namen als Gwijde van Dampierre, Robrecht 
van Kassel, die in 1320 de Oude Schelde laat indijken, 
Yolande van Vlaanderen die het beheer toevertrouwt aan 
Jacob van Artevelde, onderstrepen het belang van deze 
regio. Deze verwezenlijkt de volledige afsluiting van 
de Oude Schelde.

Daarna begint een periode waarin vooral erfopvolgingen 
leiden tot ingewikkelde verdelingen. 

naar
h t t p : / / w w w . b o r n e m . b e / g e m e e n t e / t o e r i s m e /
het_land_van_Bornem/Graafschap.htm

2. De heren van Dendermonde

Na het verdrijven van de Vikings, gingen plaatselijke 
heren in Vlaanderen en Brabant gebruik makend van het 
tijdelijke machtsvacuüm, hun (territoriale) macht uitbrei-
den, ook ten nadele van de toen verlaten abdijen.  Het 
was de start van de groeiende macht van het graafschap 
Vlaanderen in West-Frankenland.
Dendermonde ontstond in de schaduw van een burcht 
dierond de tweede helft van de 10e eeuw door keizer 
Otto II werd gebouwd. De naam werd het eerst vermeld 
in de 11e eeuw en kreeg stadsrechten in 1233. 
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Gelegen in Francia Orientalis werd het in 1047 waar-
schijnlijk in 1047 samen met het Land van Aalst op 
Brabant. veroverd door Graaf Boudewijn V. In 1050 
beleende keizer Hendrik V hem ermee, als Brabant 
tussen Schelde en Dender. 
Een kroniek zou een zekere Haimo in 800 vertmelden 
als graaf van Dendermonde. Waarschijnlijk was het 
Land van Dendermonde van oudsher een allodiale heer-
lijkheid.  De eerste zekere vermelding dateert van rond 
1087 als Reingotus de Thenremonde. Een andere 
melding van rond 1035 is een Reingotus Gandavus. 
Mogelijk betrof het een aantal kleinere heerlijkheden die 
Boudewijn V dan samenvoegde (Augustyn).

De heren van Dendermonde wisten hun domein even-
eens uit te breiden. Wenemar, de eerste die als heer van 
Dendermonde gekend is, naastte in de eerste helft van de 
10de eeuw de Sint-Baafsgoederen in Lebbeke en 
Moorsel.
Na 940 herstelde de graaf van Vlaanderen, Arnulf I, de 
Sint-Baafsabdij. Verschillende goederen werden haar 
teruggeschonken. De juridische macht over de abdij-
goe-deren werd in handen gegeven van wereldlijke 
voogden.  Voor de Brabantse bezittingen van de abdij 
traden de heren van Dendermonde op als voogd.  Zij 
beschikten toen dus al over voldoende financiële en 
militaire macht.
Geleidelijk aan gingen de voogden de domeinen van de 
abdijen beschouwen als hun persoonlijk bezit en ze 
lijfden ze soms effectief in bij het eigen domein. 
Robrecht, heer van Dendermonde tussen 1019 en 1030, 
usurpeerde het Sint-Baafsdomein te Grembergen.
Na de dood van graaf Arnulf I in 965, stortte het 
grafelijk gezag in het gebied tussen Gent en Antwerpen 
(grosso modo het Land van Waas) tijdelijk in. De heren 
van Dendermonde profiteerden daarvan om aan de 
linkeroever van de Schelde stukken land in te palmen.
Samen met de markgraven van Antwerpen en Ename en 
de heren van Bornem, verdedigden ze voor de Duitse 
keizer de westelijke grens van diens rijk. Toch kreeg de 
graaf van Vlaanderen in 1047 West-Brabant in handen, 
toen hij de graaf van Henegouwen steunde in diens strijd 
tegen de Duitse koning. West-Brabant omvatte het Land 
van Aalst, van Dendermonde en van Bornem. 

De eerste die gemeld wordt als Heer van Dendermonde 
is een zekere Ringoot II (1085-1106). Hij neemt deze 
titel na zijn huwelijk met Adèle, erfgename van 
Dendermonde en dochter van Hues I, heer van Valen-
ciennes en heer van Ostrevant.  De strategische ligging 
bij de samenvloeiïng van de twee rivieren maakte dat de 
graaf van Vlaanderen aan de heer van Dendermonde 
vroeg zijn zijde te kiezen, alhoewel diens burcht op 
keizerlijk grondgebied lag. Hij bood de graaf Ringoot de 
titel van ‘pair’ aan. Zo werd de heerlijkheid 
Dendermonde een pairie.

Het enig bekende kind van Ringoot en Adèle is Daniel. 
In 1180 huwt zijn kleinzoon Wouter (Gauthier) met 
Adelaïde van Rosoy. Door het huwelijk van hun oudste 
dochter,  Mathilde (Mahaut) (1185-1224) met Willem 
II van Bethune (1160-1214), heer van Richebourg, 
Locres enz…, vermeerdert het patrimonium van het huis 
van Dendermonde.
Mathilde en Willem II hadden drie kinderen. De oudste 
zoon, Daniel, erft de goederen van zijn vader, terwijl 

Robrecht (1200-1248) de bezittingen van zijn moeder 
erft, waaronder dus ook de heerlijkheid van Dender-
monde. 

Na het overlijden van Daniel,  herenigt Robrecht alle 
bezittingen van zijn ouders. Hij voegt er Bethune, 
Richebourg, Locres, Arras e.a. bij.  Uit zijn eerste 
huwelijk met Elisabeth de Morialmez (Isabeau de 
Morialme), werd zijn dochter Mathilde geboren, 
vernoemd naar haar grootmoeder. Gehuwd met Gwijde 
van Dampierre (1229-1305), graaf van Vlaanderen, 
schonk Mathilde hem acht kinderen. Onder hen 
Robrecht III, graaf van Vlaanderen, Willem van 
Dendermonde en Crévecoeur, Jan, prins-bisschop van 
Luik, Boudewijn (†1296). 

Het huwelijk van de erfgename Mathilde de 
Thernemonde - Bethune met Gwijde van Dampierre 
verenigde dit land met het graafschap in een personele 
unie. Mathilde was de oudste dochter  van Robrecht 
VIII, voogd van Atrecht, heer van Bethune en van 
Dendermonde die overleed in 1248. Bij het overlijden 
van Mathilde in 1263 ging de heerlijkheid over naar de 
oudste zoon, Robrecht van Bethune,  maar in 1286 
werd hij hiervcan onterfd ten voordele van zijn broer 
Willem van Crevecoeur, evenwel met behoud van het 
vruchtgebruik.
Gwijde van Dampierre en zijn zonen Robrecht en 
Willem, raakten in conflict met Filips de Schone, de 
Franse koning, die het graafschap wenste te annexeren 
bij de Franse kroon.  Hun ongehoorzaamheid en hun 
alliantie met de Engelse koning leidden tot hun 
gevangenneming in 1298. Ze werden pas vrijgelaten na 
de Guldensporenslag (1302) die noodlottig afliep voor 
de Franse ruiterij.
Door zijn tweede huwelijk met Yolande van Nevers 
verwierf Robrecht III de titel van ‘graaf van 
Nevers’ (1273), terwijl het huis van Dendermonde zich 
voortzette in de tak van Tenremonde-Crévecoeur. Hij 
had een zoon uit zijn huwelijk met Margareta van 
Frankrijk : Lodewijk van Male, die graaf van Vlaan-
deren, Nevers en Rethel werd. Tijdens het bewind van 
Lodewijk van Crécy, graaf van Vlaanderen en kleinzoon 
van Robrecht III werd de heerlijkheid van Dendermonde 
in zijn geheel een belangrijk deel van het graafschap 
Vlaanderen.
In 1233 verkreeg Dendermonde haar stadskeure van 
Robrecht van Bethune.

 In 1355 kwam het Land definitief terug aan de Graaf 
van Vlaanderen.  De laatste heer, Ingelram Ossemont, 
heer van Amboise verkocht ze aan de koning van 
Frankrijk die deze dan overmaakte aan graaf Lodewijk 
van Male. (B.Augustyn). Hij liet rond 1368 de 
stadsmuren verhogen en de vestingen voorzien van een 
tweede gracht. Toch werd Dendermonde in 1380 
opnieuw door de Gentenaars ingenomen, geplunderd en 
vernield. 
In 1384 kwam de totaal uitgeputte stad met het omlig-
gende Land van Dendermonde in het bezit van de Bour-
gondische hertogen. Hertog Fil ip de Stoute 
herbevestigde in 1397 haar recht om een jaarmarkt te 
houden. 

De heren van Dendermonde hadden juridische macht 
over de stad en het Land van Dendermonde en over 

J.M.Debois                                                                  RijksVlaanderen                                                               31 - 8



enkele gebieden erbuiten, bijvoorbeeld in het Land van 
Aalst, in het Brugse Vrije en de kasselrij Oudenaarde.
De Heren van Dendermonde hadden volgens Koch, in de 
loop van de 10e eeuw de hoofdvoogdij ‘summus 
advocatus’  over de domeinen van de St.Baafsabdij,  en 
andere domeinen in het land van Aalst als ondervoogd.
Het is onwaarschijnlijk dat deze voogdij in de handen 
van de graven van Vlaanderen was, daar zij anders een 
voogd uit hun graafschap zouden hebben aangeduid. 
Overigens was de abdij van Gent vermeld als behorende 
tot de pagus Bracbantensis,  en niet van het graafschap 
Vlaanderen.
(o .a . users . skyne t .be / jos .dedonder /vvfden/vf 
090605.htm)

3. Het Graafschap Aalst

Het graafschap Aalst, waarvan het Land van Waas 
afhing,  ontstond als gelijknamige ondergouw van de 
gouw Brabant. Die reikte tot aan de Schelde en omvatte 
zo de abdij van St.Baafs in Gent.
Het Land van Aalst omvatte ongeveer het gebied tussen 
Schelde en Dender. Het was eerder een “kastellenij”, dit 
is een belangrijke heerlijkheid, dan een kasselrij of een 
territoriale eenheid met rechterlijke, militaire en bestuur-
lijke bevoegdheden. In 1050 beleende keizer Hendrik III 
graaf Boudewijn V met het oude “Brabant tussen 
Schelde en Dender”. Sedertdien behoorde het latere 
Land van Aalst tot het graafschap Vlaanderen.  Samen 
met andere gebieden werd het Rijks- of Keizers-
Vlaanderen genoemd. Vanaf 1248 was er te Aalst een 
grafelijke baljuw.

Als graaf van Brabant beschouwde de graaf van Leuven 
zich in de eerste helft van de 12e eeuw als opperheerser 
van het Land van Aalst, in 1165 verenigd met het 
graafschap Vlaanderen in een Personele Unie.
De heren van Aalst noemden zich ook wel Van Gent (de 
Gandavo) omdat ze waren opgekomen als voogden van 
de Gentse St.Pietersabdij,  wier bezit grotendeels onder 
Aalst was gelegen. In Aalst en Waas zijn ze dan opge-
volgd door de graven van Vlaanderen,  maar in Dender-
monde door de graaf van Bethune, die van Dender-
monde een apanage voor een jongere linie had gemaakt.
Het zal tot ongeveer 1149 duren voor de heren van 
Beveren hun erfaanspraken op Aalst en Waas definitief 
zullen laten varen. De hertog van Brabant heeft pas 
berust in het Vlaams worden van Aalst, wanneer Filip 
van den Elzas, toen markgraaf van Namen en graaf van 
Vlaanderen, zich leenman van Brabant had verklaard 
voor het Land van Aalst.

Nadat in 1164 de laatste graaf van Aalst kinderloos was 
overleden, viel zijn gebied terug aan graaf Filip van de 
Elzas, die het Land van Aalst tot een kasselrij 
omvormde.
Nadat Diederik van Aalst in 1166 overlijdt is de 
heerlijkheid van Aalst overgegaan in handen van de 
Vlaamse graaf. Het Aalsterse burchtgebied werd de zetel 
van een leenbank zodat het site uitgroeit tot een nieuw 
grafelijk centrum in het gebied tussen Schelde en 
Dender. Het Land van Aalst werd bestuurd door een 
hoofdcollege met hoofdzakelijk een administratieve 
functie, bestaande uit negen afgevaardigden, d.w.z. de 
burgemeesters en eerste schepenen van Aalst en 

Geraardsbergen en de baljuws van Boelare, Gavere, 
Rode, Schorisse en Zottegem. 

Het werd een laatste maal uitgebreid aan het begin van 
de 14e eeuw. Toen Vlaanderen na het Verdrag van Athis-
sur-Orge een jaarlijkse oorlogsschatting aan Frankrijk 
moest betalen, werd de inning aan de inmiddels zuiver 
administratief geworden kasselrijen toevertrouwd. Al te 
grote gebieden werden daarbij versneden tot kleinere.  En 
zo kregen ook Oudenaarde, Bornem, het Land van Waas, 
de Vier Ambachten en de grafelijke heerlijkheden van 
Waasten en Dendermonde de status van kasselrij. Daar 
was echter geen enkele militaire of gerechtelijke 
bevoegdheid meer aan verbonden.
De oprichtingsdatum van het bestuurscollege van het 
Land van Aalst zou kunnen teruggaan tot het eerste 
transport van Vlaanderen van 1317. Dit transport geeft 
ook de oudste informatie over de samenstellende enti-
teiten. Het bestuurscollege, of het college van de 2 
steden en het Land van Aalst, had hoofdzakelijk een 
administratieve functie voor het gehele Land van Aalst, 
maar had evenwel geen administratief toezicht op de 
steden Aalst en Geraardsbergen. De bevoegdheid 
beperkte zich tot het platteland. Hierin kwam veran-
dering door het reglement van 1 juni 1786.

Territoriaal bestond het Land van Aalst uit 
1. 5 baronieën, 
2. een groot aantal dorpen die rechtstreeks van de graaf 

of andere heren afhingen en 
3. Aalst en Geraardsbergen. Het gebied van Ronse 

maakte steeds aanspraak op een zekere autonomie. 
Het Land van Bornem en het Land van Ninove bleven 
min of meer onafhankelijke enclaves ten opzichte van 
het Land van Aalst.

De juridische bevoegdheid in het Land van Aalst kwam 
grotendeels toe aan het grafelijk leenhof Ten Stene te 
Aalst. Dit is één van de oudste instellingen van het Land 
van Aalst. Waarschijnlijk omstreeks 1170-1180 ontston-
den de mannengerechten, rechtstreeks samengesteld uit 
grafelijke leenmannen. De Aalsterse leenmannen van de 
graaf werden een eerste maal genoemd in 1187. 
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Na het overlijden van Diederik van Aalst in 1166 ging de 
heerlijkheid van Aalst over naar de Vlaamse graaf. Het 
Aalsterse burchtgebied werd de zetel van een leenbank 
zodat het uitgroeit tot een nieuw grafelijk centrum in het 
gebied tussen Schelde en Dender. Het Land van Aalst 
werd bestuurd door een hoofdcollege met hoofdzakelijk 
een administratieve functie, bestaande uit negen afge-
vaardigden, d.w.z. de burgemeesters en eerste schepenen 
van Aalst en Geraardsbergen en de baljuws van Boelare, 
Gavere, Rode, Schorisse en Zottegem. 

Een bekend man is Iwein van Aalst,  de laatste graaf van 
Aalst uit het huis van Gent en opvolger van zijn broer 
Boudewijn II (†1217). Hij was gehuwd met een zekere 
Laurette, een dochter van Diederik van den Elzas, die 
spoedig daarna hertrouwde met Hendrik II van Limburg. 
Dit huwelijk werd ontbonden wegens bloedver-
wantschap1.  Zij huwde dan Hendrik de Blinde, graaf van 
Namen, maar werd ervan gescheiden wegens het 
uitblijven van kinderen.  Iwein werd opgevolgd door zijn 
zoon Dirk van Aalst.  Deze huwde Laurette, dochter van 
Boudewijn IV van Henegouwen. Dirk was ook heer van 
Deinze. Hij overleed in 1165. Graaf Filip van den Elzas 
nam alle zijne bezittingen over daar er geen erfgenamen 
waren.

Vrij naar
h t t p : / / w w w . a a l s t . b e / d e f a u l t . a s p ?
printpage=1&siteid=1&rubriekid=684&artikelid=1570

Het Land van Waas

Geografisch gelegen links van de Schelde, is het niet 
duidelijk tot welk Rijk het Land van Waas hoorde (zie de 
discussie hierboven)
Ten tijde van Verdrag van Verdun was de Schelde eigen-
lijk de Oosterschelde.  De huidige Westerschelde of 
Hond was maar een onbeduidende rivier. Dit houdt in 
dat Walcheren en het Land van Waas bij het WestRijk 
hoorden, ‘ten Westen van de Schelde’.Het schijnt nu een 
uitgemaakte zaak te zijn  dat de gouw van Waas wel 
sedert het Verdrag van Verdun (843) tot Francia 
Occidentalis heeft behoord. De oudst bekende gouw-
graaf,  Waltcaud,  vermeld in 853 was ook graaf van de 
Gentergouw. Omstreeeks 862 werd hij opgevolgd door 
Boudewijn de Ijzere, dus de graaf van Vlaanderen. Na 
het overlijden van Arnulf I in 964 kwam de Waas- en 
Gentgouw in handen van de graven van West-Friesland. 
deze werden door Boudewijn IV rond 1010 verdreven. 
Het Waasland werd door Robrecht de Fries omgevormd 
tot een heerlijkheid en rond  1075 in leen gegeven aan de 
Heren van Aalst. 

Er zijn aanwijzingen dat er in Gent een keizerlijk kasteel 
was,  ter hoogte van de samenvloeiing van Leie en 
Schelde, door de Oost-Rijk-keizers beleend aan de 
‘graven van Gent’. Deze graven hadden zowel het Land 
van Waas als de Vier Ambachten in leen. In de 9e eeuw 
was het land van Waas alleszins ‘eigendom’ van de 
Franse koning.
In de negende eeuw lag het Land van Waas in het 
Karolingische rijk en vanaf 843 in het West-Frankische 
rijk. Het Karolingische rijk was territoriaal onder-

verdeeld in verschillende gouwen. Het is zeker dat er 
een afzonderlijke gouw Waas heeft bestaan, maar de 
eerste graven zijn onbekend. In 853 zien we de eerste 
graaf opdagen. Zijn naam was Waltcaud en hij was niet 
alleen graaf van de Waasgouw, maar ook van de 
Gentergouw. 
Robert de Fries beleent Boudewijn I van Aalst (R.
1046-1081). Zijn opvolger was zoon Boudewijn II 
(†1082). Bij zijn overlijden was weduwe Reynewinde 
voogdes.
Robert II neemt het Land van Waas terug, omdat er geen 
mannelijke erfgenaam was (?). Toch ziet men in 1120 
Karel de Goede dit teruggeven aan Boudewijn III (zoon 
of neef ??), die landheer bleef tot 1165.

De grenzen van het Land van Waas na het verdrag 
van Margut, een duitse enclave in het WestRijk 
(Stuij, 1998)

 
Egbert,  zoon van Dirk II, was sinds 976 kanselier van 
Otto I van Duitsland, later (977) aartsbisschop van Trier.
Dirk II, schoonzoon van Arnulf I van Vlaanderen, eigent 
zich in 964 bij de dood van Arnulf I,  het graafschap Gent 
toe, samen  met het Land van Waas.  Na 980 zou het een 
Franse enclave zijn in het Duitse Rijk.
In 1045 krijgt Boudewijn VI een gebied in leen, waar-
schijnlijk het land tussen Schelde en Dender, of Aalst.
De graaf van Vlaanderen krijgt in 1056 ook het land van 
Bornem, of in leen. In 1071 Robert de Fries beleent de 
heer van Aalst met het Land van Waas en in 1165 is het 
Land van Aalst volle eigendom van de graaf van 
Vlaanderen.

Het is een tijd onduidelijk geweest van wie Waltcaud 
eigenlijk afhankelijk was, van het West-Frankische rijk 
of van het Middenrijk. Er wordt echter vrij algemeen 
aangenomen dat hij afhing van de koning van het West-
Frankenrijk. Na Waltcaud werd Boudewijn I graaf van 
de Waasgouw en de Gentergouw en daarna kwamen 
beide gebieden in handen van, opeenvolgend, zijn zoon 
en kleinzoon, respectievelijk Boudewijn II en Arnulf I. 
Toen graaf Arnulf I stierf (in 964),  was zijn zoon, Arnulf 
II,  nog minderjarig.  Dirk II van West-Friesland maakte 
hiervan gebruik om zich het gebied van Gent en het 
Land van Waas toe te eigenen. De Franse koning 
Lotharius, die als gevolg van de minderjarigheid van 
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Arnulf II het regent-schap uitoefende over Vlaanderen, 
verzette zich blijkbaar niet tegen deze aanmatigingen. 
Een aantal bloedverwanten kwamen echter hun rechten 
opeisen op de erfenis,  zoals Dirk II, graaf van West-
Friesland, die dan Gent overmeesterde en het in leen 
nam van de graaf van Vlaanderen.  Koning Lotharius als 
regent bij de minderjarigheid van Arnulf II, was 
hiermede akkoord en gaf hem zelfs ook andere rechten 
in het Land van Waas.

Vanaf 964 was Dirk II meester in het Land van Waas. 
Lang zou het echter niet duren, want Boudewijn IV van 
Vlaanderen zou in het begin van de elfde eeuw de West-
Friezen verdrijven en het Waasland kwam definitief in 
handen van de graven van Vlaanderen. Het Land van 
Waas werd nog niet onmiddellijk als een kasselrij 
ingericht.  Als heerlijkheid werd het door de graven van 
Vlaanderen in leen gegeven aan de heren van Aalst. 
Wanneer echter dit laatste geslacht circa 1165 uitsterft, 
komt het Land van Waas weer toe aan de leenheer, 
zijnde de graaf van Vlaanderen. Het gebied wordt 
waarschijnlijk toegevoegd aan de kasselrij van Gent 
(Oudburg). In de loop van de dertiende eeuw (zo wordt 
in 1241 wordt door Johanna van Constantinopel de 
Keure van Waas afgekondigd) zal er dan een 
onafhankelijke kasselrij Waas ontstaan, die tot aan het 
einde van het Ancien Régime zal blijven bestaan.

Boudewijn IV (R.988-1035) verdreef de West-Friezen 
rond het jaar 1000, vermoedelijk gebruik makende van 
de minderjarigheid van Dirk III, de opvolger van Dirk II, 
na de dood in 993 van Arnulf van Friesland. Anderen 
stellen dat dit zou gebeurd zijn naar aanleiding van het 
huwelijk van Suzanna, de weduwe van Arnulf II van 
Vlaanderen met Robert Capet, waarbij Hugo Capet Gent 
en het Land van Waas aan Boudewijn IV heeft terugge-
geven. Alleszins kreeg Boudewijn IV Walcheren, d.i.  de 
Zeeuwse eilanden of de Vier Ambachten, in leen van 
keizer Hendrik II.

Tussen 1071 en 1082 schenkt Robrecht II (van 
Jerusalem) het Land van Waas en Drongen aan 
Boudewijn, zoon van Boudewijn van Aalst (†1099). Bij 
diens dood plaatste de graaf van Vlaanderen deze terug 
onder zijn gezag.  In 1120 zal Karel de Goede Waas en 
Drongen opnieuw aan de familie van Boudewijn van 
Aalst geven, en wel aan Boudewijn III. Wanneer die 
overlijdt gaat de erfenis naar zijn broer, Iwein, 
niettegenstaande het feit dat Boudewijn III een dochter 
had. Daarbij speelde graaf Willem Cliton een belangrijke 
rol. Dit zorgde voor een vijandschap tussen Beveren en 
Vlaanderen. Deze Iwein was gehuwd met een dochter 
van Diederik van den Elzas, Laurette. Zij hadden samen 
één zoon, Diederik, die in 1165 kinderloos overleed.

Een zekere Diederik van Beveren betwistte die gang 
van zaken. Dit laat vermoeden dat Diederik Boudewijn 
III aanvankelijk had opgevolgd in het Land van Waas, en 
wellicht ook in Aalst. Het is niet onmogelijk dat 
Diederik een dochter van Boudewijn II had gehuwd, 
zodat hij op de opvolging aanspraak kon maken. Het is 
dan waar-schijnlijk dat Filip van den Elzas de rechten 
van de heer van Beveren heeft miskend. In 1158 was een 
oorlog uitge-broken tussen Holland en Vlaanderen, 
waarbij Beveren, met de steun van Brabant, de kant van 
Holland had gekozen.

De Heer van Beveren die zich betitelde als Diederik de 
Was oefende er het gezag uit ten tijde van William 
Cliton, maar nadien kwam het terug aan de Heer van 
Aalst. Beveren bleef aanspraken maken op het Land van 
Was, maar Filip van den Elzas liet het kasteel plat-
branden en gaf het bestuur in 1158 over aan zijn 
schoonbroer, Iwein, heer van Aalst. Wanneer zoon 
Diederik van Aalst kinderloos overleed in 1162 lijfde 
de graaf van Vlaanderen het opnieuw in bij de kasselrij 
van Gent. Het Land van Waas werd een afzonderlijke 
entiteit vanaf de keure van 1241 verleend door Johanna 
van Constantinopel. (B.Augustyn)

In 1165 overlijdt de laatste heer van Aalst, zodat Aalst en 
het Land van Waas rechtmatig terug gaan naar de graaf 
van Vlaanderen. Graaf Filip van den Elzas overlijdt in 
1191.
Alleszins is bekend dat nog in 1193 de heer van Beveren 
protesteert bij graaf Boudewijn van Henegouwen en 
Aalst en het Land van Waas opeist.  Dat laatste hoorde 
overigens sedert meer dan een eeuw bij Aalst.  In 1194 
werd een vrede tussen Brabant en Vlaanderen gesloten, 
waarbij Diederik van Beveren werd verbannen.

Het Land van Waas werd ook meermalen betrokken in 
het dispuut tussen de Dampierres en de Avesnes. Deze 
laatsten waren van oordeel dat ze Rijks-Vlaanderen 
konden opeisen in het kader van de Dit de Péronne. Op 
deze perikelen komen we hier niet terug.

Het Land van Beveren

De Heren van Beveren,  tevens kastelein van Dender-
monde, zijn afkomstig van Esen (Esne, Eesen,Essene, 
Eessene) , een gemeente op 3 km van Diksmuide.

De familie van Esen was één der oudste van 
Vlaanderen. Singilde van Peelaert, gezegd van 
Esen, was schildknaap, heer van Esen en huwde 
Mathilde van Béthune.  Jacob van Peelaert, heer 
van Esen, grootbaljuw, huwde met Anna van 
Schijnkele. Lodewijk van Lichtervelde, heer van 
Esen en andere, ondertekende in 1334 het 
vredesverdrag tussen de graaf van Vlaanderen, 
de graaf van Henegouwen en de hertog van 
Brabant, en trouwde met Johanna van Nevele, 
vrouw van Wervik en van Rumbeke.                     

De eerste kastelein van Diksmuide was een Ingelram 
van Esen, vermeld in 1088. Zijn oudste zoon, 
Theodoricus/ Diederik volgt hem op. Die vergezelt 
Robrecht van Vlaanderen op kruistocht (1096).  Zijn 
kozijn Ingelram II was één der aanstokers van de moord 
op Karel de Goede, terwijl Diederik zelf één der wraak-
nemers was.
Een dochter van Boudewijn VIII van Vlaanderen 
gehuwd met Richilde van Henegouwen, Laurette van 
Henegouwen, huwde Dirk I van Aalst. Zij kregen zes 
kinderen, waaronder Ada van Aalst die trouwde met 
Diederik van Diksmuide. Hij meende erfgenaam te zijn 
van het Land van Aalst en van Waas,  doch dit werd hem 
eerder onterecht ontzegd. Dit zal door de volgende 
generaties steeds worden betwist.
Diederik, geholpen door de graaf van Holland, nam in 
1157 zelfs de wapens op tegen graaf Filip van den Elzas, 
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maar verloor het pleit. In 1162 werd hij in ere hersteld en 
kreeg zijn bezittingen behalve Aalst terug.
Voor Beveren wordt hij opgevolgd door zijn oudste zoon 
Diederik II. Deze trouwt met Elisabeth van Ravensberg 
en een tweede maal met Ada van Coucy, dochter van 
Rudolf  I van Coucy en Agnes van Henegouwen, dochter 
van Boudewijn IV van Henegouwen
Diederik II eiste ook zijn erfenis op, maar ook hij moest 
toegeven. Hij verloor uiteindelijk zijn titel van Heer van 
Beveren en van burggraaf van Dendermonde (1200), 
maar werd later in ere hersteld.
Zoon Diederik III (IV)2 volgde hem op. Hij trouwde met 
Elisabeth van Wallers en werd dus heer van Beveren en 
van Wallers. Na zijn overlijden in 1238 treedt Elisabeth 
(†1240) als voogdes op voor de minderjarige zoon. Er 
waren nog wel vier andere kinderen. 

De opvolging in Beveren is waarschijnlijk als volgt:
 Thierry (?-c1142)
 Jordan (?-?)
 Thierry x Ada van Coucy
     = ‘chatelain’ van Diksmuide
 Thierry x Elisabeth/Isabelle 
 Guillaume x Eva NN
 Thierry x Marguerite v.NN

Diederik V zou volgens P.Janssens trouwen met Marga-
reta van Brienne.  In de geschiedkundige bronnen over 
het Huis van Brienne is er nochtans geen enkele mel-
ding van deze persoon.
Diederik V moet een belangrijke persoon geweest zijn. 
We vinden hem terug
- in 1240 waar hij een verdrag sluit met de graaf van 
Vlaanderen en de graaf van Holland over de Zeeuwse 
eilanden, ter bevestiging van het verdrag van 1167. Dit 
verdrag werd bekrachtigd door keizer Willem van het 
Oostrijk;
- in 1241 waar hij de Keure van het Waasland 
uitvaardigt;
- in 1255 als getuige bij het Verdrag van Peronne tussen 
Gwijde van Dampierre en koning Lodewijk IX van 
Frankrijk.
Verder lijkt hij een vredelievend en vrijgevig man te zijn 
geweest. Na zijn overlijden, ongeveer in 1272, volgt zijn 
zoon Diederik VI hem op.  Die was gehuwd met Agnes 
van Bailleul/Belle. Van zijn zes broers bleef alleen Jan 
van Beveren over als erfgenaam. Wel wordt een 
Diederik VIII vermeld.

Robrecht van Béthune koopt in 1312 het Land van 
Beveren van de laatste erfgenaam, bisschop Jan van 
Beveren van Podesta (Calabrië), voor de som van 
100.000 pond. Hij geeft het in apanage aan Filip de 
Stoute bij zijn huwelijk met Margareta van Male.  Zijn 
opvolger Jan zonder Vrees verpacht het als meierij in 
1405 aan Josse van Triest, heer van Walle. Kasteleyn 
wordt Nicolaas Vijdt, heer van Pamele en vader van 
Joost Vijdt, die zal huwen met Isabella Borluut. Die zijn 
de opdrachtgevers van het ‘Lam Gods’ aan Jan Van 
Eyck.
Filip de Goede zal in 1452 het Land van Beveren toever-
trouwen aan zijn bastaardzoon, Antoon van Bourgondië. 
Deze huwt Marie de Viefville.

(Meer uitgebreide informatie in Deel 2)

Wanneer Karel de Stoute in 1477 sneuvelt bij Nancy 
wordt Antoon gevangen genomen en overgeleverd aan 
de koning van Frankrijk. Zoon Filip van Bourgondië kon 
ontsnappen,  maar wordt toch benaderd door de koning 
om terug naar zijn kamp over te komen. Filip was 
gehuwd met Anna Van Borsele, dochter van Wolfert van 
Borsele uit Zeeland. Evenals zijn vader verkreeg hij 
belangrijke diplomatieke en vooral militaire functies, die 
overgingen naar zoon Adolf (†1540) en kleinzoon 
Maximiliaan van Bourgondië (†1558).  Bij gebrek aan 
erfgenamen ging het Land van Beveren dan over aan 
zijn petekind Maximiliaan van Hennin (zie stamboom). 
Deze familie was inmiddels ook in het bezit gekomen 
van het land van Chimay.

--------------
    Voor de genealogieën raadplege men Deel 2
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2  In de tekst van P.Janssens is de ‘nummering’ der Diederik nogal chaotisch en onduidelijk.


